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De klimaatopgave, omgaan met 

1. Intensievere neerslag
2. Stijging zeespiegel en 

hogere rivierafvoeren
3. Langere periodes van 

droogte
4. Hogere temperaturen 



1. Extremere of langduriger neerslag

Kwetsbaarheid bepaald door
•Hoogteligging
•Hellend of vlak gebied
•Hoeveelheid verharding
•Doorlatendheid bodem
•Hoeveelheid oppervlaktewater
•Peil van het grond- en 
oppervlaktewater
•Intensiteit en hoeveelheid neerslag



Maaiveldverloop Utrecht

Oude centrum

Leidsche Rijn

Rijnenburg



Kwetsbare plekken
•Tunnels•Souterrainwoningen•Parken en volkstuinen•Werfkelders



Natte parken in beeld
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Hoogteligging
Zeeheldenbuurt
met veel
souterrainwoningen
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Maar hoe weet je nu of je beeld klopt?

1. Analyseren van een werkelijke 
piekbui en de opgetreden 
meldingen

2. Het simuleren van neerslag in 
een model



Overlast door extreme buien (bv 28 juli 2014)



Modellering bui 100 mm: Utrecht-Noordoost
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Modellering bui 100 mm: Utrecht-Oost

26-9-2016
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Modellering oppervlaktewatersysteem



Registratie meldingen grondwateroverlast
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Een aantal kentallen gemeente Utrecht
1. Bruto oppervlak 99,3 km2
2. Percentage open water 9%, is 9 km2
3. Percentage verhard 30-35%, ofwel 30-35 km2, 

waarvan circa 25 km2 aangesloten op riolering 
4. 1.000 km riolering en 250 km aan sloten en 

vijvers voor berging en afvoer regenwater



Ontwerp riolering: 20-25 mm per uur



Ontwerp sloten en kanalen: 
85 mm in één dag



Vanaf wanneer is het overmacht?



De trend is om steeds minder berging te realiseren
op straat. Hoe deze trend te keren?

0,15 mvloer
straat

0,3 mvloer
straat

Berging op straat

1978

2006



De Utrechtse aanpak 
wateroverlast
1. Meer waterberging in openbare ruimte2. Gericht vergroten rioolbuizen3. Doorgaan met afkoppelen. Budget ook inzetten voor vervangen steen door groen4. Extra verharding compenseren door extra waterberging



Afkoppeltechnieken
• Infiltratie op perceelsniveau (loskoppelen 

regenpijpen). 
• Infiltratie in openbare ruimte (vervangen 

kolken door waterpasserende verharding of 
verharding door groen)

• Aanleg hemelwatersysteem in openbare 
ruimte



1e laag

2e laag

3e laag

2. Kwetsbaarheid bij overstroming 
vanuit de rivieren



Dijkringen Utrecht



Hoogwater rivier - Nederland



Hoogwater rivier – Utrecht



Zwakke plekken 



Actuele overstromingskans
• Dijkring 45 :

• Hoogwater rivier 1:130
• Storm Randmeren 1:1250• Dijkring 44 :
• Hoogwater rivier 1:200
• Storm westkust 1:2000• Dijkring 15 & 14:
• Hoogwater rivier 1:200• Dijkring 16:
• Hoogwater rivier >1:100
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Derde evacuatiegebied

Tweede evacuatiegebied

Preventieve evacuatie
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3. Langdurige droogte
•Zettingen en funderingsschade•Waterkwaliteitsproblemen (in combinatie met hogere temperaturen)•Aantasting van groen



Funderingsmethoden

strokenfundering       plaatfundering             houten palen              betonpalen

freatisch grondwater



Waterkwaliteitsproblemen

• Blauwalg
• Kroosvorming
• Vissterfte
• Botulisme



Waterkwaliteitsproblemen
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Winnet streefbeeld
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Resultaten Winnet-methodiek



4. Hogere temperaturen
Bijvoorbeeld temperatuurverschillen bij buitentemperatuur van 33 graden.



Hittestress regio, nachten boven 20 graden
huidig en 2050

Groen= 1 dag tot 1 week.Geel  = 1 – 2 wekenBruin = 3 weken of meer



Verschil in dagtemperaturen in de stad 
t.o.v. het buitengebied
Situatie 2015 en 2050



Het effect van het toevoegen van groen
in het Jaarbeursgebied



Het effect per groene en blauwe maatregel



Hogere temperaturen, 
meer behoefte aan (water)recreatie
Met de stijging van de temperatuur neemt ook de behoefte aan verkoeling en zwemwater toe. Moeten we streven naar meer zwemwater en zwemwaterkwaliteit?



Zwemwaterkwaliteit 2015



De Utrechtse aanpak
1. Aanpak wateroverlast door extreme neerslag via combinatie maatregelen. Focus op de bovengrond2. Aanpak risico overstroming via regionale aanpak HDSR, Provincie, VRU3. Aanpak droogte en waterkwaliteit, maatwerk en focus op kwetsbare plekken4. Aanpak hittestress nog verder te ontwikkelen. In elk geval vergroenen.



Utrecht maken we samen!
Ook op het gebied van water!


